
Wrocław, 12.09.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich  przedsiębiorstw 
„Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”
Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność 
produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią 
Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki);
Tytuł projektu: Produkcja nowego typu anteny do odbioru telewizji naziemnej 
cyfrowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zamawiający:

Elseko Stachowiak i wspólnicy spółka jawna
Ul. Centralna 32
52-121 Wrocław

NIP 8990101430
REGON 006336540

071 346 52 93
071 346 52 87
elseko@elseko.pl

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej lub używanej automatycznej linii 
galwanicznej do miedziowania obwodów drukowanych.
2. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, 
materiałowych i wykonawczych,
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółową 
specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości 
Zamawiającego  winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich 
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samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz 
użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez 
Zamawiającego,
4. Wykonawca udzieli gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres min 12 miesięcy. 
W trakcie trwania gwarancji zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i 
serwisowych. 

Zakres dostawy:

1. Dostawa obejmuje kompletną, automatyczną linię do miedziowania 
elektrochemicznego obwodów drukowanych. Wydajność linii min. 15 m2 na 8 godzin 
pracy, prostowniki impulsowe o prądzie min. 150 A. Wanny galwaniczne wykonane z 
polipropylenu, stelaż ze stali kwasoodpornej.

Sposób obliczenia ceny:
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający musi ponieść 
na dostawę, nabycie oraz montaż przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku 
od towarów i usług VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów. 
2. Cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie,
3. Cena polegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za przedmiot 
zamówienia wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania 
zamówienia,
4. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych,
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej 
umowy. 

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
• Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od dnia 

zawarcia umowy,
• Miejsce realizacji zamówienia: Elseko Stachowiak i wspólnicy spółka jawna 

Ul. Centralna 32, 52-121 Wrocław

Rodzaje kryteriów oceny:
Kryterium Waga (%)
a) Cena netto 90%
b) Okres gwarancji 10%

Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert  na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 
wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustalona punktację do 100 pkt 
(100%=100pkt):

a) punkty za kryterium cena netto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

cena oferty najtańszej
----------------------------- X 90% = ilość punktów
cena oferty badanej



b) punkty za kryterium okres gwarancji obliczone wg następującego wzoru

okres gwarancji (liczba miesięcy) oferty badanej
-------------------------------------------------------------------- X 10% = ilość punktów

      Najdłuższy okres gwarancji (liczba miesięcy) 

Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić 
końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 
najwyższą końcową ocenę.  

Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował 
elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku 
europejskim, min:

1. zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
2. zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
3. zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
4. zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i 
jakościowo ofertę.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Miejsce: Sekretariat Elseko Stachowiak i wspólnicy spółka jawna
Sposób: forma elektroniczna na ares e-mail: elseko@elseko.pl lub 
papierowa(pocztą, osobiście, przez kuriera) na adres Ul. Centralna 32, 52-121 
Wrocław

Termin składania ofert: Termin mija dnia 17.09.2013  Do godziny 24:00
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w czasie 
umożliwiającym zapoznanie się z nią.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Warunki udziału w postępowaniu:
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie 

ofert,
• nie dopuszcza się składania ofert częściowych
• informacji o sprawie postępowania udziela Krzysztof Stachowiak, 
• tel 71 346 52 93

Zamawiający ma prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Z poważaniem
ELSEKO Stachowiak i wspólnicy sp. j.

Krzysztof Stachowiak
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